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Informacja
Last Minute z LOOS INTERNATIONAL
Godz. 08:30 - Bamberg, deszcz. 13:00 Monachium,
silny wiatr. 17:00 Ateny, pal¹ce s³oñce. W reklamie
telewizyjnej atrakcyjna blondynka, a w LOOS
technicy serwisowi, którzy czêsto nara¿eni s¹ na
równie szybkie zmiany warunków atmosferycznych.
Jeden z techników LOOS, Otmar Walz, by³ w³aœnie
w drodze do planowanej okresowej konserwacji
w pobli¿u Bamberga, kiedy otrzyma³ telefon
z dzia³u obs³ugi klienta. „Jeszcze dzisiaj musi Pan
polecieæ do Grecji” - zosta³ poinformowany na
wstêpie. „W jednym z zak³adów produkcyjnych
w Atenach stoi produkcja, oczekuj¹ natychmiastowej pomocy. Bilety do odbioru na lotnisku
w Monachium”. Klient w Bambergu wykaza³ siê
zrozumieniem sytuacji, pan Walz zawróci³ wiêc do
domu, zabra³ „walizkê awaryjn¹” z odpowiednimi
czêœciami zamiennymi i zaraz potem by³ w drodze
do Monachium.
Co siê sta³o w Atenach? System zarz¹dzania kot³a
„LOOS BOILER CONTROL - LBC”
zasygnalizowa³ zak³ócenie i kocio³ wy³¹czy³ siê ze
wzglêdów bezpieczeñstwa. Wszelkie próby
rozwi¹zania problemu przez miejscowych
techników i za pomoc¹ teleserwisu spe³z³y na
niczym. Podejrzewano wiêc b³¹d w samym LBC.
Szybka i niekonwencjonalna pomoc w wyj¹tkowych
przypadkach to priorytet w LOOS. B³yskawicznie
zadecydowano wiêc o wys³aniu pana Walza,
doœwiadczonego technika LOOS, wraz z nowym
sterowaniem LBC do Grecji.

Na lotnisku w Atenach na pana Walza oczekiwa³
pan Yotis, prezes tamtejszej filii „LOOS HELLAS”,
który zawióz³ go od razu na miejsce zdarzenia. Pan
Walz od razu wymieni³ sterowanie LBC,
wyœwietlacz nadal jednak wskazywa³ to samo
zak³ócenie. O godz. 20.00 pan Walz zabra³ siê za
poszukiwanie przyczyny awarii za pomoc¹ przyrz¹dów pomiarowych. Dziêki swojej wieloletniej
praktyce szybko natkn¹³ siê na prosty b³¹d.
•ród³em k³opotów by³ chwiejny kontakt, który
obluzowa³ siê w wyniku wibracji w miejscu
zainstalowania kot³a. Kontakt zosta³ dokrêcony
i kocio³ zacz¹³ pracowaæ normalnie. Zmêczony, ale
zadowolony pan Walz po krótkiej nocy spêdzonej
w hotelu uda³ siê z powrotem do swojego klienta
w Niemczech.
LOOS INTERNATIONAL ¿yczy Pañstwu mi³ego
wypoczynku podczas urlopu.

pan Walz nie mia³ niestety czasu na odpoczynek na greckich
pla¿ach ale z pewnoœci¹ odrobi tê stratê podczas urlopu.
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